
 

 

  

यरुोपीय अवकाश संस्थेच्या मासस लँडरचा स्फोट? 

०१. यरुोपीय अवकाश संस्थेच्या मासस लँडरचा मगंळावरील भमूीवर उतरण्यापवूीच स्फोट झाला असावा, असा अदंाज 

नासाच्या दसुऱ्या एका यानाने घतेलेल्या छायाचचत्रावरून व्यक्त करण्यात आला आह.े 

 
०२. यरुोपीय अवकाश संस्थेच ेएक्सोमासस चशपारेली यान १९ ऑक्टोबरला मगंळाच्या वातावरणात चशरले व त्याच े

तेथील अवतरण सहा चमचनटांत होण ेअपेचित होते पण ते तेथे उतरण्यापवूीच त्याचा पथृ्वीवरील कें द्ांशी संपकस  तटुला. 

 

 

 

वडोदऱ्यात हररत चवमानतळ व रेल्वे चवद्यापीठ 

०१. पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांनी शचनवारी वडोदरा येथे नव्या एकाचत्मक चवमानतळ टचमसनलच ेउद्घाटन केले. कोचीनंतर 

आता ह ेदशेातील दसुरे हररत चवमानतळ आह.े 

 

०२. चवकासासाठी संपकस ता चनतांत गरजचेी आह ेअसे सांगनू मोदी यांनी, वडोदरामध्ये पचहले रेल्वे चवद्यापीठ स्थापन 

करण्याचा महत्त्वाचा चनणसय या दृचिकोनातनू घतेल्याच ेसांचगतले. 

 

 

 

भारतीय सैन्याने सरावात पटकावले सवुणस पदक 

०१. जगातील सवासत कठीण समजल्या जाणाऱ्या कॅचियन पट्रोल सरावात भारतीय सैन्याच ेछाप पाडली आह.े भारतीय 

सैन्याच्या गोरखा रायफल्सच्या जवानांनी या सराव चशबीरात सवुणस पदक पटकावले आहते. वेल्समध्ये पार पडलेल्या या 

सराव चशबीरात चवचवध दशेांमधील सैन्याच ेपथक सामील झाले होते.  
 

०२. कॅचियन पट्रोल सराव मोहीम वेल्समधील कॅचियन डोंगररागात पार पडते. मोहीममेध्ये जवानांना ५५ चकलोमीटरच े

अतंर पार करावे लागते. ४८ तासांमध्ये त्यांनी ह ेअतंर पणूस करण ेगरजचे ेअसते. यामध्ये जवानांना आव्हानांचा सामना 

करावा लागतो.  
 

०३. चवशषे म्हणज ेसंपणूस स्पधेदरम्यान त्यांना सोबत चदलेले सामान आचण चकट बाळगावे लागते. यातील काही सामान 

हरवल्यास संघाच ेगणू वजा होत जातात.  
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०४. या सराव मोहीमते जवानांची गणुवत्ता ही गणुांच्या आधारे ठरत नाही. तर टक्केवारीमध्ये मोहीमतेील सवुणस पदक 

चवजतेा ठरवला जातो. सवुणस पदक चवजते्या संघाला ७५ टक्क्यांपेिा जास्त गणू, रौप्य पदक पटकावणाऱ्या  संघाला ६४ 

ते ७५ टक्के आचण कांस्य पदकासाठी ५५ ते ६४ टक्के चमळवणे गरजेचे असत े

 

 

 

मंगळावरील हायड्रोजन नि होण्याचा वेग अचधक 

०१. अमरेरकेतील नासा या अवकाश संशोधन संस्थेने मगंळाच्या वातावरणाचा ‘मावेन’ यानाच्या मदतीने अभ्यास केला 

असनू, त्यात पाणी व हायड्रोजन तेथील वातावरणातनू हळूहळू नि होण्याऐवजी कमी-अचधक वेगाने नि होत असल्याच े

म्हटले आह.े  
 

०२. हायड्रोजन ज्या वेगाने नि होतो त्यावर मगंळावरील पाणी नि होण्याचा वेग अवलंबनू असतो. मगंळ पथृ्वीजवळ 

असतो तेव्हा पाणी मोठय़ा प्रमाणावर नि होते. 

 

 

 

गरुूभोवती चफरणाऱ्या अतंराळयानात दोष 

०१. गरुूभोवती फेऱ्या मारणाऱ्या अमरेरकी अतंराळ संशोधन संस्थेच्या (नासा) एका अतंराळयानात आणखी एक दोष 

उद्भवला आह.े ‘जनुो’ अतंराळयानाने हा दोष चटपल्यानंतर ते ‘सेफ मोड’मध्ये गेले.  
 

०२. जनुोने त्याचा संगणक पनु्हा सरुू (रर-बटू) केला असनू आता तो पथृ्वीशी संवाद साध ूशकतो.मात्र अचभयंत्यांनी 

नेमका दोष शोधनू काढेपयंत त्याच्या हालचाली मयासचदत राहणार आहते.  
 

 

 

अचतक्रमण ेरोखण्यासाठी आता उपग्रहांची मदत! 

०१. शासकीय जचमनींवरील अचतक्रमणांचा शोध घऊेन शासनाच्या प्रचचलत धोरणानसुार ती हटवण्याच्या दृिीने गेल्या 

वषी महाराजस्व अचभयानाअतंगसत प्रयत्न करण्यात आले खरे, पण त्यातनूही अचतक्रमण ेपणूसपण ेहुडकून न काढता 

आल्याने आता यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच ेठरवण्यात आले आह.े 

 
०२. गेल्या वषी ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील ग्रामीण भागातील जचमनींची पनुमोजणी व नकाशांच ेचडचजटायझशेन 
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करण्याचा चनणसय महसलू चवभागाने घतेला होता. त्या अनषुगंाने पचहल्या टप्प्यात अमरावती, नागपरू, पणु,े नाचशक, 

औरंगाबाद आचण रायगड या सहा चजल््ांमध्ये जचमनीच्या पनुमोजणीच ेकाम सरुूही करण्यात आले होते.  
 

०३. आता राज्यातील ग्रामीण भागातील शतेजचमनीची पनुमोजणी ही सॅटेलाईट इमजेरी, तसेच इटीएस, डीजीपीएस या 

हायिीड तंत्रज्ञानाचा वापर करून मळू अचभलेखांच्या आधारे करण्याच ेचनयोचजत आह.े  
 

०४. पनुमोजणीअतंी तयार होणाऱ्या नकाशांच्या आधारे जीआरएस प्रणाली चवकचसत करून राज्यातील चवचवध 

शासकीय जचमनीवरील अचतक्रमण ेरोखण्यासाठी अशा प्रणालीचा वापर करता येईल.  
 

 

 

आबंोलीत राज्यस्तरीय फुलपाखरू महोत्सव 

०१. आबंोलीत २१, २२, २३ ऑक्टोबर रोजी फुलपाखरू महोत्सवाच ेआयोजन करण्यात आले आह.े गेल्या वषी 

राधानगरी येथे बायसन नेचर क्लब या राज्यस्तरीय फुलपाखरू महोत्सवाच ेआयोजन केले होते.  
 

०२. आबंोलीत चनसगस संवधसनाच ेकाम करणाऱ्या मलबार नेचर कॉन्झवेशन क्लब आचण वनचवभाग यांच्या संयकु्त 

चवद्यमाने हा महोत्सव या ३ चदवसांत आयोचजत करण्यात आला आह.े 

 
०३. जवै चवचवधतेच्या दृिीने संपन्न असलेल्या आबंोलीत आतापयंत २०४ हून अचधक प्रजातींच्या फुलपाखरांची नोंद 

केली आह.े ही संख्या आज महाराष्ट्ट्रात सवासत अचधक आह ेव त्यात अनेक दमुीळ प्रजातींचा समावेश आह.े  
 

०४. (ब्लल्य ूनवाब) (डाकस  वाँनडरर), (मलबार रेवन), (मेडम िाऊन), (पेल ग्रीन औलेट), (चसल्वरचस्ट्रक आकेचशया 

ब्लल्य)ू, यासारख्या फुलपाखरांच्या यात समावेश आह.े राज्य फुलपाखरू (ब्लल्य ूमॉरमॉन) व सवासत मोठे फुलपाखरू 

(सदनस बडसचवंग) आबंोलीत मोठय़ा संख्येने आढळतात. फुलपाखरांबरोबर (एटँलस मॉथ), (मनू मॉथ) सारख्या पतंगाच्या 

अनेक जाती इथे आढळतात.  
 

 

 

भारताने चतसऱ्यांदा चजंकला कबड्डी चवश्वचषक 

०१. भारताने इराणवर ३८-२९ असा शानदार चवजय चमळवला आह.े भारताने सलग चतसऱ्यांदा चवश्वचषकावर आपले 

नाव कोरले आह.ेपचहल्या सत्रात भारत १८-१३ ने चपछाडीवर होता. मात्र दसुऱ्या सत्रात भारताने सवसच आघाड्यांवर 

दमदार कामचगरी केली. 
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०२. चढाईपटंूच्या यशस्वी चढाया आचण त्याला बचावपटंूची लाभलेली सवांगसुंदर साथ यामळेु भारताने ३०-२४ अशी 

आघाडी घतेली. त्यानंतर भारताने ही आघाडी चटकवली. अखरे भारताने ३८-२९ असा चवजय चमळवला. 

 
०३. याआधी भारताने २००४ आचण २००७ मध्ये कबड्डी चवश्वचषकावर आपले नाव कोरले आह.े या दोन्ही स्पधांमध्ये 

भारताने अचंतम फेरीत इराणचाच पराभव केला होता. आता चतसऱ्या चवश्वचषकातही इराणला पाणी पाजत संघाने 

कबड्डीमध्ये इचतहास रचला आह.े 

 

 

 

सनुील गावस्कर यांना 'जीवनगौरव' 
०१. मुबंई क्रीडा पत्रकार संघटनेतफे ज्येष्ठ चक्रकेटपटू सनुील गावस्कर यांना जीवनगौरव परुस्काराने सन्माचनत करण्यात 

येणार आह.े मुबंई क्रीडा पत्रकार संघटनेतफे २०१३ मध्ये पचहल्यांदा जीवनगौरव परुस्कार बॅडचमटंनपटू नंद ूनाटेकर यांना 

प्रदान करण्यात आला. 

 

०२. कसोटी चक्रकेटच्या इचतहासात पचहल्यांदा १०,००० धावांची वेस ओलांडण्याचा मान गावस्कर यांच्या नावावर 

आह.े १९८५ मध्ये ऑस्टे्रचलयात झालेल्या जागचतक अचजकं्यपद स्पधेच्या चवजते्या संघाच ेगावस्कर कणसधार होते. 
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०३. गावस्कर यांनी १२५ कसोटीत भारताचे प्रचतचनचधत्व करताना १०,१२२ धावा केल्या. कारकीदीत त्यांच्या नावावर 

३४ शतके आहते. एकचदवसीय प्रकारात त्यांनी १०८ सामन्यांत ३००० हून अचधक धावा केल्या.  
 

०४. चनवतृ्ती स्वीकारल्यानंतर भारतीय चक्रकेट चनयामक मडंळ (बीसीसीआय) आचण आतंरराष्ट्ट्रीय चक्रकेट पररषदचे्या 

(आयसीसी) तांचत्रक सचमतीचे अध्यि होते.  
 

०५. मुबंई चक्रकेट असोचसएशनच्या चक्रकेट सधुारणा सचमतीच ेते अध्यि होते. भारतीय संघाच ेफलंदाजी प्रचशिक 

म्हणनूही भचूमका सांभाळली. २०१४ मध्ये इचंडयन प्रीचमअर लीग स्पधेदरम्यान बीसीसीआयच ेप्रमखुपद सांभाळले होते. 
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